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Informace o produktu

CC-Odstraňovač povlaku /odšeďovač/
1. Popis
Intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin. Dobře přilnavý a nestékavý. Rychle
vyběluje všechny zašedlé povrchy dřevin, oživuje je. Dřevo získá zpět svoji přirozenou barvu.

2. Oblasti použití
Terasy, pergoly, pavilony, palubky, lávky, můstky a také zahradní nábytek jako stoly,
židle, lavice z tvrdého dřeva, např. afzelia, afrormosia, douglaska, dub, frameri, ilomba,
iroko, jatai, kaori, modřín, makroé, meranti, oregon pine, radiata pine, red cedar, red
narra, redwood, robinie, sapelli, sipo nebo teak, obzvláště vhodný pro bangkirai.
Také pro zesvětlení zašedlého jehličnatého dřeva.
3. Použití
Prach a hrubé nečistoty z povrchu zamést smetákem nebo setřít měkkým hadrem.
Povrch dřeva předvlhčit čistou vodou. CC-Odstraňovač povlaku nanést štětcem (pokud
možno s umělými vlákny bez kovových částic) nebo válečkem sytě na povrch a nechat
minimálně 10 minut působit. Produktem navlhčený povrch mechanicky vydrhnout
brusným rounem (např. houbou s bílým padem nebo kartáčem) po směru vláken dřeva.
Brusné rouno nebo kartáč průběžně čistit vodou. Pro větší plochy použít stroj Multi Clean
350 se dvěma proti sobě rotujícími válcovými kartáči. Povrch po čištění důkladně
opláchnout vodou (např. postříkat vodou ze zahradní hadice). Na velmi odolných
nečistotách popř. postup zopakovat a nechat produkt déle působit.
Po dokonalém zaschnutí dřevěný povrch znovu ošetřit, např. CC-Terasovým olejem nebo
CC-Bangkirai olejem.
Upozornění:
Navazující choulostivé povrchy chránit před postříkáním, např. zakrýt ochrannou fólií. Při
použití zamezit styku s kovem, používat pokud možno plastové štětce nebo plastové
kartáče.
Pro čištění nikdy nepoužívat vysokotlaké čistící stroje nebo tvrdý brusný papír, neboť
způsobí zdrsnění povrchu, přirozený obsah vosků a olejů bude vyvzlínán na povrch, tím
zvětrává, špiní se a je náchylnější na působení vody.
Pro odstranění skvrn a zabarvení a pro dosažení hladkého povrchu ručně přebrousit
povrch jemným smirkovým papírem (zrnitost 400). Při strojovém přebroušení vzniká
teplota, díky které může vzniknout zčernání spár. Brusný prach odstranit setřením vlhkým
hadrem.
Spotřeba:

cca 150-200 g/m2.
konkrétní dřevině.
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Přesnou spotřebu lze zjistit zkušební aplikací na
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4. Technické údaje
pH-hodnota: cca 0,5
Obsah látek: 5-15% organické kyseliny, <5% neiontové povrchově aktivní látky.
Giscode:

GG 60 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Odstraňovač povlaku podléhá směrnicím o nebezpečných chemických látkách a je
označen symbolem nebezpečí „Xn – zdraví škodlivý“ s upozorněním na nebezpečí –
„Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití“. Používejte vhodné ochranné rukavice a
ochranné brýle nebo obličejový štít. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
CC-Odstraňovač povlaku skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu.
Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

5. Balení
750 ml - plastová láhev
2,5 l - plastový kanystr

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle
nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá
vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely.
Z těchto důvodů
jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji
platnost.
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